
Schema Ekorrar 
Vecka 15 

  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 9.30 

Svenska  
Mitt påsklov 

8.30 - 9.30 

Nationella prov 
Matematik  

8.30 - 9.30  

NO 
Lärare: Sara

8.30 - 9.30 

Nationella prov 
Matematik 

8.30 - 9.30 

Idrott& Hälsa 
Inne 

Karttecken inför 
orientering 

Lärare:Linda F

RAST 9.30 - 10.00 RAST 9.30 - 10.15 RAST 9.30 - 10.00

10.00 - 11.00 

Nationella prov 
Självbedömning

10.00 - 11.00 

NO  
Lärare: Sara

10.15 - 11.00 

Matematik 
s. 118 - 121

10.00 - 11.00 

Svenska 
Veckans ord kap 26

10.00 - 11.00 

Musik 
keyboard och 

trummor och rytmik 
och sång 

Lärare: Linus

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 LUNCH OCH 
RAST 11.00 - 12.15

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 

12.00 - 13.30 

Tillverka 
gipsmasker

12.00 - 13.00 

Svenska 
Språknycklar 

s. 45 - 47

12.15 - 13.15  

Idrott & Hälsa 
Inne 

Bollspel 
Lärare:Linda F

12.00 - 12.45 

Engelska 
Chapter 12

12.00 - 12.45 

Engelska 
Chapter 12

13.00 - 14.00 

Idrott & Hälsa 
Inne 
Lekar 

Lärare: Linda F

12.45 - 13.45 

NO 
Lärare: Sara

12.45 - 13.30 

Svenska 

Läxor och kom ihåg v 15

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Nationella prov -
Självbedömning

Nationella prov - 
matematik 

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch 

Lämna in påskbingo.

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch 

Nationella prov - 
matematik

Idrott: Inomhus, 
INGET OMBYTE



Veckobrev v 15 

Nationella proven har gått bra i veckan och alla ekorrar har varit jätteduktiga. Nu är vi klara 
med alla delarna i svenska. Direkt efter påsklovet kommer vi börja med nationella proven i 
matematik. Vi startar med att göra en självbedömning och sedan arbetar vi oss igenom dem 
andra delarna. Även under dessa prov kommer vi få extra stöttning av Birgitta som har en lång 
erfarenhet av nationella prov. 

Denna vecka på matematiken har vi arbetat med att repetera multiplikationstabeller. Märker 
att många har svårt och att många tabeller ej är helt befästa. Träna/traggla gärna där hemma, 
hitta på olika roliga övningar där ni kan träna tabellerna. 

I svenskan har vi arbetat mest med dem nationella proven men och också gjort klart sidor vi 
inte hunnit med. Vi har nu en paus från ”nyckeln till skatten” I veckans ord har dem arbetat 
med tj-ljudet. 

Matriser öppna vecka 12, 13 och 15: matriserna kommer att vara öppna på SchoolSoft under 
veckorna 12-15 och där kan ni föräldrar tillsammans med era barn ta del av elevernas 
kunskapsutveckling. Ni hittar matriserna i SchoolSoft under fliken elevdokument, 
ämnesmatris. Kom ihåg att matrisen är ett levande dokument och att allt inte syns där. 
Matriserna kan vara ifyllda i 4 färger och på 3 olika steg. Färgerna som används är VIT, GUL, 
GRÖN och RÖD.  
VIT = denna del av ämnet har ännu inte behandlats  
GUL = eleven är på väg att uppnå kunskapskravet  
GRÖN = eleven har uppnått kunskapskravet  
RÖD = eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet. I händelse av röd ruta i något ämne ska 
speciallärare alltid vara inkopplad, extra anpassningar ska göras och dokumenteras på särskild 
blankett och i vissa fall ska åtgärdsprogram upprättas.  

Utvecklingssamtal: senare under våren kommer jag hålla utvecklingssamtalen. Då kommer ni 
föräldrar få se ert barns resultat från dem nationella proven och vi blickar framåt.  

Läxor (14/4 - 20/4): matematikstencil med att träna tabeller. Läs gärna en egen bok där 
hemma och träna på att återberätta vad ni har läst. 

Viktiga datum: 
Nationella prov, matematik 
19/4 digitalt föräldramöte 
v 16-17 läsveckor 

Varma påskhälsningar från Linda & Peter!


